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Gjennomførte sikringstiltak

Tiltak og aktivitet

Utfordringer

Naturbaserte løsninger

Status

Agenda - Flomsikring gjennomført og status 



Ca. 24 tiltaksstrekninger fra Gausas 
utløp i Lågen til Svingvoll, 
Gausa/Vesleelva

Ca. 10 tiltaksstrekninger, Jøra

Ca. 5 tiltaksstrekninger i Augga

Hovedsakelig i hovedvassdrag

ETYMOLOGI av norrønt gjósa, 
‘strømme hardt, sprute’

GAUSA – inkl. Vesleelva, Jøra, 
Augga med sidevassdrag



Foto: NVE – Piperhaugen 2013

Foto: NVE – Gausdalsmeieriet 2013



Regional plan for Gudbrandsdalslågen

Vannressursloven (vrl)

Sikring
Krisetiltak etter hendelser – eks. 2013
Tilskudd til sikring - eks. Finna og Dørja
Bistand til sikring

Inngrep i og langs vassdrag
Veiledning – vassdragsinngrep (i nedbørfeltet) 

• Nydyrking, bekkelukking, bekkeomlegging, kulvert, bru, kryssing mm
• Kantvegetasjon – SF (tillatelse/disp) og NVE (strafferettslig oppfølging)

Vedtak – konsesjonspliktige tiltak (allmenne interesser negativt berørt)
• Bekkelukking, bekkeomlegging, vannuttak, oppdemming mm

Forhold som påvirker behandling av tiltak etter vrl
Verna vassdrag – Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag - verneformål
Andre regler for eksempelvis gjenoppretting etter hendelse (vrl § 12 vs. § 35) – se NVE 1/2021

NVEs involvering i saker knyttet til Gausavassdraget



Elveløpsformer

Geomorfologi og 
isavsmeltingsformer

Botanikk og vannfauna

Friluftsliv

Gausa – VVV – ivareta verneformål

• Utgangspunktet vern mot ny vannkraftutbygging i vassdragene som er vernet. 
• Stortinget har imidlertid henstilt til at de vernede vassdragene også skal skjermes mot andre inngrep som kan 

forringe vassdragenes verneverdi. Dette må ivaretas gjennom ordinær saksbehandling etter ulike lover som 
plan- og bygningsloven og vannressursloven.

• Det er gitt egne Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag som gir forvaltningen føringer for hvordan de 
vernede vassdragene skal forvaltes.



GAUSA – sikringstiltak til nå 

Masseuttak og erosjonssikringer, 
noe flomsikring

Gjentagende tiltak/uttak

«Nyeste»: Finna og Dørja

Foto: NVE – Maseuttak Rustad 2013

Foto: NVE – Erosjonssikring Rustad 2013



Er det et sikringsbehov?

Hva er «problemet» – hvordan løser man det?

1. Kartlegge NATUR- og VASSDRAGSTEKNISKE forhold

2. Hvilke verdier skal sikres og hvilke verdier bevares/ivaretas?

3. Hvilke sikkerhetskrav skal gjelde (TEK17)? 

4. Hvilke belastninger skal sikringen tåle?

5. Mulige naturbaserte løsninger og hva skal de ev. sikre mot og tåle? 

GAUSA – erfaringer til nå og naturbaserte løsninger (I)

KUNNSKAPSGRUNNLAG & HELHETLIG 
TILNÆRMING



Vannlinje/hydraulisk modell – kunnskap om vassdragstekniske 
forhold

Hva har massene å si for flomfaren – input i hydraulisk modell?

Klimaendringer – virkninger både på vannføring, avrenning, 
erosjon og behov for sikring? 

Dyrka mark - lettere å få til naturbaserte løsninger?

Hva skal sikres? Bør for eksempel all dyrka mark sikres?

Unngå å legge til rette for flere tiltak som på sikt krever 
sikring, eller som øker sikringsbehov andre steder

NVEs midler sikrer hovedsakelig eksisterende bebyggelse

GAUSA – erfaringer til nå og naturbaserte løsninger (II)

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE



Helhetlig forvaltning og sikring
Redusere steder med inngrep og konsekvenser av inngrep
Arealplanlegging og arealbruk som ivaretar vassdrag og 
verneverdier
Helhetlig plan for naturverdier, utbygging/tiltak og 
sikringsbehov – PRIORITERE på overordnet nivå

Hindre erosjon, skred og blottlegging av nye masser
Skogsdrift
Vegbygging
Nydyrkinger
Utbygging

GAUSA – erfaringer til nå og naturbaserte løsninger (III)

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE



Hva er formålet med sikringen/hva sikrer den? Konkrete krav (TEK17)?

Hvilke naturfare-utfordringer skal den løse?

Hva er mulig å få til innen gitte rammer?
Plass/areal
Teknisk gjennomførbart/sikringsbehov
Økonomi
Samarbeid

GAUSA – forvaltning og mulige naturbaserte sikringsløsninger?

Foto: NVE



Modul F0.101: Miljøtilpassing av sikring i vassdrag - NVE



Naturbaserte løsninger bør alltid vurderes (Statlig 
planretningslinjer for klimatilpasning)

Klimatilspasninger

Krav til sikringen (TEK17)

NVE har ikke flere sikringsprosjekt i Gausa på våre 
prioriteringslister – nye saker inn styres av søknader om 
tilskudd og bistand

Tiltak ved hendelser (flom/flomskred) - mange hensyn 
som skal tas og veies opp mot hverandre – sikring av 
bebyggelse og sikring som beskytter liv veier tungt – tid 
ofte viktig faktor ved slike krisetiltak

Helhetlig tilnærming i nedbørfeltet

Kommuneplanarbeid – arealbruk og prioriteringer

Unngå nye tiltak som øker faren og/eller  
sikringsbehovet

GAUSA - oppsummert

Foto: Store Norske Leksikon, Jan Tore Egge

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE



Takk for oss!



For større masseuttak må det utarbeides reguleringsplan.

I vassdrag der det er interesse fra flere for å ta ut masser, anbefaler NVE at kommunen lager rammeplaner for 
uttak (områderegulering). Dette er særlig viktig i verna vassdrag. 

Hvis vassdrag tar seg nytt løp som følge av en flomhendelse kan det gamle løpet gjenopprettes, renskes opp eller påfylles masser innen tre år 
(vannressursloven § 12). Denne bestemmelsen i vannressursloven gjelder ikke for vernede vassdrag (vannressursloven § 35 punkt 3). 

For tiltak i vernede vassdrag bør det alltid sendes melding eller søknad til NVE.

Forvaltningen av vernede vassdrag differensieres etter verneverdier og arealtilstand. I forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel, bør 
vassdragene inndeles i klasse for avveining av verne- og brukerinteresser og avklaring av eventuelle konflikter.

Verneverdier
Nydyrking
Vassdragstiltak/sikringstiltak
Kantvegetasjon

Masseuttak i verna vassdrag – NVE 1/2021


